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KiV Lederforum  
Til Kommunaldirektør-/ sjef  

Kopi  

Tema KiV Lederforum Helse 

Dato/tid 03.desember Kl. 08.30 – 12.00  

Møtested Larvik  

Vedlegg Sak. 58/15. Presentasjon v Kommuneoverlege Tore Arne Martinsen 

Forfall  
Andebu kommune 
Hof kommune  
Tønsberg kommune  

 Referent Siri Jensen, samhandlingskoordinator 

 

 
Referat    
Sak nr Tema Ansvar 

50/15 Innkalling og dagsorden  
 
Konklusjon 
Innkalling og dagsorden ble godkjent 

Hilde-Kari 
Maugesten 

51/15 Referat 29.oktober.  
  
Konklusjon 
Referatet ble godkjent 

 

52/15 Kompetanse- og innovasjonsmidler.  Innstilling til rådmannskollegiet 
 
Konklusjon 
KiV Lederforum anmoder rådmannskollegiet å tilrå Fylkesmannen i Vestfold at 
gjenstående kompetanse- og innovasjonstilskudd benyttes som bidrag til 
kommunenes implementering av generelle, helhetlige pasientforløp med de 
tiltak og virkemidler som framkommer av saken.  
Det er forventet at satsingen løper over flere år, og rådmannskollegiet 
henstiller Fylkesmannen om å prioritere denne satsingen også utover 2015 og 
2016. 

 

53/15 KAD – oppfølging etter SU  
 
Konklusjon  
KiV Lederforum tilrår Samhandlingsutvalget å slutte seg til følgende konklusjon; 
 

1. Den diagnostiske sløyfen slik den er presentert i kap. 5.3. i rapporten 
innføres og implementeres i kommunene. 

2. Det opprettes et faglig forum for KAD enhetene i Vestfold med følgende 
representasjon; 

              - en representant fra hver av KAD enhetene i fylket 
              - en fastlege fra hvert KAD-område 
             - to representanter fra helseforetaket, (som koordinerer og samordner 
               helseforetakets interesser) 
             - to brukerrepresentanter 

 

http://www.re.kommune.no/
http://www.horten.kommune.no/
http://www.notteroy.kommune.no/
http://www.stokke.kommune.no/
http://www.tonsberg.kommune.no/
http://www.hof.kommune.no/
http://www.tjome.kommune.no/index.asp?
http://www.holmestrand.kommune.no/?index=Nyheter-Oppslag
http://www.andebu.kommune.no/
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       3. Kunnskapsgrunnlaget tas med i det videre arbeidet med planlegging og 
           utvikling av KAD-enhetene. 
 
Leder av forumet skal gå på omgang mellom lederne av KAD enhetene i fylket. 
 
Mandat: 
Faglig forum skal være et nettverk for erfaringsoverføring og læring  
mellom KAD enhetene, fastlegene og spesialisthelsetjenesten.  
 
Faglig forum skal ikke erstatte de formelle styringslinjene for KAD enhetene. 
Forumet møtes 2 x per år. Referat fra møtene sendes i kopi til alle KAD 
enhetene og kommunalsjefer. 

54/15 Aktuelle saker og problemstillinger i samarbeidet med Høgskolen. Oppfølging 
av sak 44/15 
 
Konklusjon   

1. De kommunene som har inngått avtaler med høgskolen sender disse til 
sekretariatet.  

2. Høgskolen inviteres til Lederforum 03.mars, (ca.1 time). AU gis i 
oppdrag å utarbeide forslag til dagsorden til neste møte 

3. Det tas kontakt med KS BTV med oppfordring om økt innsats i 
interessearbeidet for å fremme forskning på det kommunale området 
hvor kommunene i mye større grad enn i dag blir premissleverandører 
for forskningen.  

4. Senter for Omsorgsforskning inviteres til Lederforum ved en passende 
anledning.  

 

55/15 Valg av AU KiV  
 
Konklusjon  
Hilde Kari Maugesten, Nøtterøy kommune, leder   
Anne Marit Bakka, Holmestrand kommune 
Karen Kaasa, Larvik kommune 
 
På bakgrunn av endringer i kommunestruktur ønsker Lederforum å drøfte 
innhold og sammensetning av AU i egen sak i mai eller august 2016 . 

 

56/15 Møteplan KiV Lederforum 2016 
 
 Konklusjon  

 

 

57/15 Orienteringer  
1. Trygghetsnett.   
2. Velferdsteknologi; samarbeid i Vestfold 
3. Anmodning fra kommunestyre, Tjøme 
4. Referat fra FM Omsorgsplanforum 20. 11. 

 

 

http://www.re.kommune.no/
http://www.horten.kommune.no/
http://www.notteroy.kommune.no/
http://www.stokke.kommune.no/
http://www.tonsberg.kommune.no/
http://www.hof.kommune.no/
http://www.tjome.kommune.no/index.asp?
http://www.holmestrand.kommune.no/?index=Nyheter-Oppslag
http://www.andebu.kommune.no/


                       
 KIV Lederforum Helse   

 

Konklusjon 
Informasjonen tas til orientering. 
AU vurderer om det skal informeres om Trygghetsnett i KiV Lederforum i januar 

58/15 Flykninger og asylsøkere – oppfølging og oppgaver i helse og 
omsorgstjenestene.  Vedlegg  
Kommuneoverlege Tore Arne Martinsen (Andebu, Nøtterøy og Stokke) var 
invitert for å innlede til debatt om erfaringene fra Stokke.  
 
Konklusjon 
Saken tas til orientering 
 

 

59/15 Eventuelt  
 
59.1 Horten kommune vil legge fram sak til KiV Lederforum i januar vedr. RoP 
pasienter og kommunenes selvbestemmelsesrett. 
 
59.2 Re kommune opplever stort «trykk» av utskrivningsklare pasienter, 
overliggere og reinnleggelser, og ønsker at problemstillingen drøftes i SU.   
Konklusjon 
Nøtterøy kommune inviterer kommunenes tjenestekontorer til et dialogmøte 
for å få fram bedre og mer samlet styringsinformasjon.    

 

 
Neste møte; 21.januar;  
NAV Hjelpemiddelsentral, Borgeskogen, Stokke. Kl. 08.30 – 15.30 

 

http://www.re.kommune.no/
http://www.horten.kommune.no/
http://www.notteroy.kommune.no/
http://www.stokke.kommune.no/
http://www.tonsberg.kommune.no/
http://www.hof.kommune.no/
http://www.tjome.kommune.no/index.asp?
http://www.holmestrand.kommune.no/?index=Nyheter-Oppslag
http://www.andebu.kommune.no/

